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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berbicara mengenai kurikulum tentu selalu menjadi topik sentral dan 

strategis dalam suatu sistem pendidikan. Kurikulum senantiasa menjadi titik acuan 

oleh setiap satuan pendidikan. Karena kurikulum merupakan bentuk pedoman dan 

petunjuk arah atas segala bentuk aktivitas-aktivitas pendidikan, sampai kepada 

tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Sehingga kurikulum menjadi elemen pokok 

dalam sebuah layanan program pendidikan.  

Kurikulum memiliki kedudukan tertinggi pada keseluruhan komponen-

komponen pendidikan. Sebab hakikat atas proses perjalanan suatu pendidikan 

sangat dipengaruhi oleh kokoh dan tidak-nya suatu bangunan epistemologi 

kurikulum pendidikan itu ditegakan.1 Kurikulum juga memiliki peranan penting 

dalam kaitannya dengan penentu arah, isi, dan proses pendidikan yang pada 

akhirnya menentukan tujuan dan kualifikasi lulusan pada lembaga pendidikan. 

Dengan kata lain, kurikulum menjadi syarat mutlak dalam sistem pendidikan 

sehingga tidak terpisahakan dari pendidikan dan pengajaran. 

Pada dasarnya kurikulum tidak hanya berisikan tentang petunjuk teknis 

materi pembelajaran. Kurikulum merupakan sebuah program terencana dan 

menyeluruh, yang secara tidak langsung menggambarkan managemen pendidikan 

suatu Bangsa. Dengan begitu, otomatis kurikulum memegang peran yang sangat 

urgen dan strategis dalam menentukan arah kemajuan dunia pendidikan suatu 

Negara. Perannya sebagai penentu arah kemajuan suatu Negara, maka prinsip 

kurikulum tidak hanya berpegang pada prinsip kontinuitas, praktis atau efisiensif 

dan efektivitas, namun juga memiliki prinsip-prinsip relevansi dan fleksibilitas.2 

Prinsip relevansi dan fleksibilitas dalam muatan isi kurikulum sejatinya 

ditujukan sebagai bentuk respon atau tanggapan-tanggapan atas tantangan-

                                                           
1 Ahmad Hasan Ridwan, Dasar-Dasar Epistemologi Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 

2011), 25. 
2 Arifuddin Arif, Pengantar Imu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kultura, 2008), 86. 



2 

 

 
 

tantangan pendidikan yang terjadi pada laju derasnya perubahan-perubahan pada 

dunia pendidikan Modern. Prinsip-prinsip ini pula, tentu tidak hanya ditujukan 

pada kurikulum pendidikan umum, namun menjadi standar ukuran pada 

kurikulum pendidikan Islam yang memiliki basis isi muatan-muatan ajaran 

keagamaan keIslaman. 

Desain kurikulum pendidikan Islam baik pada sisi filosofis, teoritis, maupun 

praktis sangat berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang diamanatkan oleh Al-

Qur’an dan Al-Hadits, sekaligus menjadikannya sebagai sumber rujukan pertama 

serta sumber pedoman ideal dalam mempraktikan dunia pendidikan.3 Al-Qur’an 

sebagai sumber rujukan pertama dan yang paling utama, karena memiliki konsep 

pendidikan yang utuh, hanya saja tidak mudah untuk di ungkap keseluruhannya 

karena luas dan mendalamnya pembahasan di dalam Al-Qur’an. Disamping juga 

ada keterbatasan manusia untuk memahami secara keseluruhannya dengan 

sempurna. Pendidikan Al-Qur’an memiliki pengaruh yang luar biasa apabila 

dipahami dengan tepat dan diikuti, serta diterapkan secara utuh dan benar.4 

Al-Hadits diberikan konsep sebagai sesuatu yang di dapatkan dari Nabi 

Muhammad saw yang terdiri atas ucapan, perbuatan, sifat budi atau fisik pribadi 

Rasulullah, baik pada massa sebelum kenabian maupun sesudah kenabian. Dalam 

dunia pendidikan, Al-Hadits memiliki dua manfaat pokok. Pertama, sebagai 

penjelas konsep dan kesempurnaan pendidikan Islam sesuai dengan konsep Al-

Qur’an, serta lebih merinci penjelasan Al-Qur’an. Kedua, dapat menjadi contoh 

teladan yang tepat dalam penentu tujuan-tujuan pendidikan Islam.5 

Rumusan kurikulum pendidikan Islam dalam menjadikan Al-Qur’an dan Al-

Hadits sebagai sumber rujukan pertama dan utama, tidak lain karena mengikuti 

perintah Allah swt yang ditegaskan atas firman-Nya dalam surah An-Nisa’ ayat 

59: 

                                                           
3 Arif, Pengantar Imu Pendidikan Islam, 37. 
4 Abdurrahman an-Nahlawi, Ilmu Pendidikan Islam Di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, 

(Jakarta: Gema Insani, 2006), 28. 
5 H. Ahmad, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Lembaga Pendidikan Umat, 2005), 17.  
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ُسوَل َوأُْوِلي األَْمِر ِمنُكْم فَإِن تَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ أَِطيعُواْ  تُْم اللّهَ َوأَِطيعُواْ الرَّ ْْ ََ نَا

ُسوِل إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاللِّه َواْليَْوِم اآلِخرِ  ََ َخْير  فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى اللِّه َوالرَّ  َذِل

{.٩٥} -َوأَْحَسُن تَأِْويالً  - 

“Wahai orang-orang yang beriman! Ta’atilah Allah dan ta’atilah 

Rasul-Nya (Muhammad), dan Ulul Amri (Pemegang Kekuasaan) di antara 

kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu perkara, 

maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Al-Hadits), jika 

kamu berima kepada Allah dan hari kamudian. Yang demikian itu, lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S An-Nisa’: 59).6 

Adapun dasar Hadits Rasulullah yang menjelaskan sumber pendidikan 

Islam tersirat pada kitab Al-Muwatho’ yang telah di riwayatkan oleh Imam Malik: 

َْلَْيِه َوَسلََّم قَاَل تَرَ وَ  َْْن َماِلَ أَنَّهُ بَلََغهُ أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ  ُُ فِيُكْم َحدَّثَِني  ْك

.ِكتَاَب اللَِّه َوُسنَّةَ نَِبيِّهِ  ؛أَْمَرْيِن لَْن تَِضلُّواَما تََمسَّْكتُْم ِبِهَما  

“Telah menceritakan kepadaku dari Malik, telah sampai kepadanya 

bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: ‘Telah aku 

tinggalkan untuk kalian, dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama 

kalian berpegang teguh dengan keduanya; yaitu Kitabullah dan Sunnah 

Nabi-Nya.’" (H.R Imam Malik No. 1365)7 

Riwayat Imam Malik maupun ayat Al-Qu’an yang terdapat dalam surat An-

Nisa’ ayat 59 di atas, menjadi isyarat pada hubungannya dengan kurikulum 

pendidikan Islam. Bahwa inti pokok pendidikan harus senantiasa berpegang dan 

berpedoman pada dua sumber rujukan utama. Yakni, Al-Qur’an (Kitabulloh) 

sebagai manifestasi atas firman Allah swt dan Al-Hadits (As-Sunnah) sebagai 

bentuk implementasi teladan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. 

Rumusan atas sumber kurikulum pendidikan Islam yang telah ditetapkan, 

tidak lain karena memiliki tujuan akhir agar setiap elemen-elemen pendidikan 

mampu memasrahkan seluruh dirinya hanya kepada Allah swt. Seperti yang telah 

                                                           
6 Al-Kalam, Alkalam Digital: Versi 1.0, (Bandung: Diponegoro, 2009), An-Nisa’ 04:59.   
7 Iman Malik bin Anas, Al Muwatho’: Versi Apl Digital Kitab 9 Imam, (Hadits No. 1365). 
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disampaika oleh Dr. Ali Ashaf, bahwa tujuan akhir pendidikan agama Islam 

adalah manusia yang menyerahkan diri secara mutlak kepada Allah SWT 

khususnya, masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya. Begitu juga Imam Al-

Ghazali menjelaskan, bahwa tujuan pendidikan Islam yang paling utama ialah 

beribadah dan taqarrub kepada Allah, dan kesempurnaan insani yang tujuannya 

kebahagiaan dunia akhirat.8 Seperti dalam firmannya Allah SWT, dalam Surah 

Ar-Rum ayat 30: 

َْلَْيَها ََل تَْبِديلَ  يِن َحِنيفاً فِْطَرةَ اللَِّه الَّتِي فََطَر النَّاَس  ََ ِللّدِ ِِ اللَِّه فَأَقِْم َوْجَه  ِلَخْل

يُن اْلقَيِّ  ََ الّدِ {.٠٣}-ُم َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ََل َيْعلَُموَن َذِل - 

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; 

(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah 

itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; 

tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Q.S Ar-Rumm: 30).9 

Ideal dan sempurnanya konsep kurikulum pendidikan Islam dalam 

mengejewantahkan ajaran dan nilai-nilai keislaman pada dunia pendidikan, se-

nyatanya tidak dapat terhindar dari sorotan kritik dan tudingan-tudingan dari 

masyarakat maupun aktivis-aktivis pendidikan pada dunia pendidikan Modern. 

Problematika ini terjadi, tidak lain karena desain atau konsep kurikulum 

pendidikan Islam dirasa belum mampu memenuhi pasar kebutuhan pendidikan 

masyarakat serta belum adanya dampak nyata yang masif-ideal-strategis bagi 

setiap lini-lini kehidupan masyarakat. 

Di tengah-tengah pesatnya inovasi pendidikan, terutama dalam konteks 

pengembangan kurikulum, sering kali pendidikan Islam dipandang sebagai sebuah 

institusi dengan proses-proses pendidikan yang cenderung normatif-klasik. Pola 

pendidikan yang lebih mengutamakan muatan-muatan indoktrinasi agama, 

ketimbang edukasi pendidikan. Mochtar Buchori (1992) misalnya, yang 

memberikan komentar bahwa kegagalan pendidikan Islam disebabkan karena 

praktik pendidikannya hanya memperhatikan aspek kognitif semata dari 

                                                           
8 C.A Qadir, Philosopy and Science in the Islamic World: Filsafat dan Ilmu Pengetahuan 

Dalam Islam, terj. Hasan Basari, (Jakarta: Obor Indonesia, 1989), 103.  
9  Al-Kalam, Alkalam Digital: Versi 1.0, Al-Rumm 30:30. 
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pertumbuhan kesadaran nilai-nilai agama, dan mengabaikan pembinaan afektif 

dan konatif-volatif, yakni kemauan dan tekad untuk mengamalkan nilai-nilai 

ajaran agama secara sosial. Akibatnya terjadi kesenjangan antara pengetahuan dan 

pengamalan, antara gnosis dan praxis dalam kehidupan bermasyarakat.10 

Kenyataan tersebut ditegaskan kembali oleh Abdul Munir Mulkhan (1946), 

bahwa hubungan antara tujuan umum pendidikan Islam dan prilaku sosial peserta 

didik menjadi suatu persoalan yang kompleks. Secara spesifik atau eksklusif, 

pembelajaran bidang ke-Tauhid-an atau sering disebut akidah, sering dipandang 

sebagai inti dari pendidikan Islam. Sehingga, membentuk keyakinan peserta didik 

tentang satu-satunya kebenaran hadirnya hanya dari pendidikan Islam, dan 

menolak kebenaran dari pendidikan atau pengetahuan lain. Persoalan ini sampai 

pada akhirnya membentuk pola tingkah laku peserta didik, untuk tidak 

berinteraksi atau berkomunikasi dengan selain golongannya sendiri. Abdul Munir 

Mulkam melihat bahwa kecenderungan pendidikan Islam, lebih bersifat pada 

doktrinal dan indoktrinatif ketimbang edukatif.11 Istilah Komarudin Hidayat, 

pendidikan agama lebih berorientasi pada belajar tentang agama, sehingga 

hasilnya banyak orang yang mengetahui nilai-nilai agama, tetapi prilakunya lepas 

dari kesalehan sosial.12 

Pada sisi lain Soedjatmoko (1976), memberikan pandangan bahwa 

pendidikan Islam harus berintegrasi dan bersinkronisasi dengan pendidikan non-

agama. Pendidikan agama tidak boleh dan tidak dapat berjalan sendiri, tetapi 

harus berjalan bersama dan bekerja sama dengan program-program pendidikan 

non-agama, kalau ingin mempunyai relevansi terhadap perubahan sosial yang 

terjadi di masyarakat.13 

Di lain pihak, Hasan Hanafi (1935) seorang tokoh revolusioner mesir yang 

mengusung agenda Turats wa Tajdid, telah mengemukakan serta memberikan 

suatu sikap kritis terhadap perkembangan dunia keIslaman. Project 

                                                           
10 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Grafindo 

Persada, 2012), 23. 
11 Abdul Munir Mulkam, Keslehan Multikultural: Ber-islam Secara Autentik-Konstektual 

Diarus Peradaban Global, (Jakarta: PSAP, 2005), 181. 
12 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, 24. 
13 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, 25. 
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pengetahuannya pada karya monumental Dirasat Islamiyah, memberikan suatu 

komentar akan pentingnya rekonstruksi teologis. Rekonstruksi teologis tidak 

bermaksud membawa seseorang atau masyarakat untuk meninggalkan nilai-nilai 

ajaran dan tradisi lama.14 Rekonstruksi teologis, pada dasarnya bermaksud untuk 

menghadapkan ajaran Islam pada ancaman fenomena–fenomena yang terjadi pada 

era-kontemporer. Menurtutnya, teologi harus mampu berdealektika dengan 

kondisi yang nyata, tidak hanya berputar pada wilayah yang melangit semata. 

Pandangan Hanafi, konsep teologis menuju antroposentris yakni sebagai 

bentuk responsif dan kritik tajam terhadap pemikiran teologis tradisional yang 

cenderung mengagungkan agama pada soal ketuhanan saja. Praktik ritualistik 

kepada Tuhan lebih diutamakan, ketimbang nilai–nilai kemanusiaan yang selalu 

diterlantarkan dan tidak sama sekali diperhatikan.15 Parahnya lagi, apabila 

pemahaman tipologi tersebut sudah merasuk pada “Romantisme Agama”. 

Manusia lupa, bahwa hidupnya tidak hanya pada soal kehidupan akhirat semata. 

Maka potensi manusia sebagai wakil Tuhan sang pencipta bumi tidak 

dijalankan.16 

Bagi Hanafi, konsep ke–Esaan seharusnya tidak dimiliki dalam arti satu 

Tuhan saja, namun memiliki arti satu kesatuan masyarakat atau umat yang 

bernaung dibawah payung keadilan. Tujuan dari pergeseran faham teosentris 

menuju antroposentris, yakni misi dan tujuannya untuk menjadikan teologis, tidak 

sekedar sebagai dogma keadaan yang kosong, melainkan menjelma sebagai ilmu 

tentang perjuangan sosial, menjadikan keimanan berfungsi secara aktual sebagai 

landasan etik dan motivasi tindakan manusia17.  

Maka dari itu gagasan Hanafi tentang teologis, menjadi bentuk gerakan 

transformasi teologi tradisional yang bersifat teosentris menuju antroposentris, 

                                                           
14 Hasan Hanafi, Dari Aqidah Ke Revolusi, terj. Asep Usma Ismail, Suadi Putro, dkk, 

(Jakarta: Paramadina, 2010), xxi. 
15 Hasan Hanafi, Oksidentalisme, Sikap Kritis Terhadap Tradisi Barat, terj. Najib 

Buchori, (Jakarta: Paramadina, 2000), 1-7. 
16 Nur Idam Laksono, Antroposentrisme Hasan Hanafi, (Yogyakarta: Skripsi, S.Fil.I, 

UINSUKA, 2009), 68.  
17 Khudori Soleh, Wacana Baru Filsafat Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 42. 
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dari Tuhan kepada manusia, dari tekstual kepada konstektual, dari teori kepada 

tindakan dan dari takdir kepada kehendak bebas. 

Memahami bahwa ada titik lemah atas basis kemanusiaan pada muatan 

kurikulum pendidikan Islam, pada akhirnya memungkinkan termanifestasikan 

pula pada beberapa kasus kenakalan remaja. Kenakalan remaja (juvenile 

delinquency) adalah satu dari beberapa gejala patologi sosial pada remaja, yang 

pada dasarnya dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.18 Hal ini, dapat 

ditelusuri karna adanya beberapa tindak pengabaian terhadap keadaan sosial 

maupun hadirnya bentuk-bentuk sentiment terhadap beberapa pihak golongan, 

yang akibatnya dapat mengembangkangkan bentuk penyimpangan-penyimpangan 

sosial. Penyimpangan-penyimpangan sosial yang terjadi, dapat berupa tawuran 

antar sekolah, perkelahian antar pelajar maupun adanya perlawanan terhadap 

beberapa pihak-pihak sekolah yang akhirnya berujung pada tindak pidana.  

Semakin kompleksnya beberapa permasalahan diatas, menegaskan bahwa 

baik basis teoritis kurikulum dan tujuan kurikulum suatu pendidikan, harus segera 

dirumuskan secara kultural, bukan doktrinal ataupun struktural. Harus segera 

diberikan tujuan ideal, baik mikro maupun makro, terutama pendidikan tauhid, 

agar tidak terjadi ketimpangan dimana hal yang sakral (bidang studi agama) dan 

dimana hal yang profan (bidang studi umum) saat materi pendidikan agama Islam 

diajarkan.19 Mengingat, kurikulum menjadi arah penting menuju tujuan 

pendidikan. Dan akan berimbas pada ranah kognitif (kemampuan berfikir, 

penghayatan dan pemahaman), afektif (nilai, ajaran dan emosi) dan psikomotorik 

(sikap, gerak perilaku, dan pengamalan) seorang pelajar pada keberhasilan 

belajarnya. 

Dari sini dapat disimpulkan, bahwa pentinganya menghadirkan inovasi-

inovasi terbaru dalam melaksanakan pembaharuan atau pengembangan kurikulum 

pendidikan Islam. Sebagai tujuan menjawab kebutuhan dan kejelasan rumusan 

kurikulum pendidikan Islam di tengah-tengah pertarungan pendidikan Modern. 

                                                           
18 Layin Natunnisa, Tinjauan Sosiologi Terhadap Kenakalan Remaja, 

https://layinnatunnisa.wordpress.com/2015/06/04/tinjauan-sosiologi-terhadap-kenakalan-remaja/, 

(diakses 25 Februari 2018). 
19 Munir, Kesalehan Multikultural, 180. 

https://layinnatunnisa.wordpress.com/2015/06/04/tinjauan-sosiologi-terhadap-kenakalan-remaja/
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Kedua, pentingnya suatu pengembangan kurikulum, yang tidak hanya bersifat 

vertikal (hubungan mahluk dengan tuhannya) namun, juga bersifat horizontal 

(hubungan antar etnis dan perbedaan manusia). Tidak hanya bersifat teoritis, 

namun juga kepada ranah praktis, sebagai pembentukan manifestasi dialektika 

dalam dinamika gerakan sejarah sosial. Sehingga, menjadikan konsen peneliti 

pada arah evaluasi, koreksi serta analisis atas kurikulum pendidikan Islam, 

sekaligus melihat desain model pengembangan kurikulum pendidikan Islam 

melalui persepktif sosiologi pendidikan di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah 

Kuningan. 

Sosiologi pendidikan merupakan suatu disiplin keilmuan yang tidak mudah 

didefinisikan. Para ahli pendidikan dan ahli sosiologi telah berusaha untuk 

memberikan batasan definisi sosiologi pendidikan, namun definisi-definisi kurang 

terpakai oleh kalangan lapangan. Kesukaran memberikan definisi tentang 

sosiologi pendidikan, antara lain disebabkan beberapa alasan: 

a. Sukarnya membatasi bidang studi di antara bidang pendidikan dan 

sosiologi. 

b. Minimnya penelitian dalam bidang ini, dan 

c. Belum nyatanya sumbangsih kepada pendidikan umumnya dan 

pendidikan guru khususnya.20 

Kuliah yang diberikan dalam sosiologi pendidikan, banyak merupakan 

campuran bahan dari pendidikan dan sosiologi. Demikian sulitnya memberikan 

definisi tentang sosiologi pendidikan, beberapa tokoh memberikan suatu 

gambaran umum tentang pengistilahan sosiologi pendidikan. 

Abu Ahmadi misalnya, mengartikan sosiologi pendidikan sebagai ilmu 

pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi di antara individu-individu dan 

kelompok-kelompok. Dengan kata lain, secara khusus sosiologi pendidikan 

membicarakan, melukiskan, dan menerangkan institusi-institusi, kelompok-

kelompok sosial, proses sosial, hubungan atau relasi sosial dimana manusia 

                                                           
20 Nasution, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 1. 
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memperoleh dan mengorganisir pengalaman-pengalamannya, yang tidak terbatas 

pada studi di sekolah saja, namun lebih luas lagi.21 

Charles A. Ellwood, sebagaimana dikutip oleh Abu Ahmadi mengatakan, 

bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari permasalahan yang 

berkaitan dengan proses pendidikan dan hubungannya dengan proses sosial. 

Selain itu sosiologi pendidikan juga berarti sebagai ilmu pengetahuan yang 

mempelajari proses belajar dan mempelajari antara orang yang satu dengan orang 

yang lain.22 

Selanjutnya, Wilbur B. Brookover dalam A Sociology of Education, 

mempersempit definisi sosiologi pendidikan dengan memberikan pendapat bahwa 

sosiologi pendidikan adalah “scientific analysis of the social process and social 

pattern involved in the educational system”.23 Yaitu, analisis yang bersifat ilmiah 

tentang proses dan pola kehidupan sosial yang terdapat dalam sistem pendidikan. 

Pada bagian lain, Wilbur mengatakan; “Educational sociology as the mean 

of social progress as basic for deciding the objectives of education as an applied 

sociology, as an anlysis of the social process as training for educational workers 

in society as palace of education in society, and as an analysis of social 

interaction within the school and between the school and the community”.24 

Sosiologi pendidikan dalam arti sebagai ilmu yang membahas tentang 

perkembangan masyarakat sebagai dasar untuk menetapkan tujuan pendidikan 

sebagaimana yang dipraktikan masyarakat, sebagai sebuah analisis terhadap 

proses sosial, sebagai wadah pelatihan bagi pelaksana pendidikan di masyarakat 

sebagai tempat berlangsungnya pendidikan, dan sebagai analisis terhadap 

interaksi sosial yang terdapat di masyarakat, yakni di antara sekolah dan 

masyarakat. Dengan demikian, sosiologi pendidikan adalah penggunaan teori-

teori yang terdapat dalam disiplin ilmu sosial untuk menjelaskan masalah-masalah 

pendidikan. 

                                                           
21 Abuddin Nata, Sosiologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm, 20. 
22 Abuddin Nata, Sosiologi Pendidikan Islam, 21. 
23 Abuddin Nata, Sosiologi Pendidikan Islam, 21. 
24 Abuddin Nata, Sosiologi Pendidikan Islam, 22. 
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Sementara, apabila beberapa definisi tentang sosiologi pendidikan 

dihubungkan antara satu dan lainnya, tampak memiliki erat kaitan dengan apa 

yang telah dijabarkan oleh beberapa tokoh intelektual pendidikan Islam. 

Diantaranya seperti yang telah disampaikan oleh Oemar Muhammad al-Taumy al-

Syaibany, dalam bukunya Falsafah al-Tarbiyah al-Islamiyah (Filsafat Pendidikan 

Islam), bahwa pendidikan adalah proses mengubah tingkah laku individu pada 

kehidupan pribadi dan masyarakat serta alam sekitarnya, dengan cara pengajaran 

sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi 

dalam masyarakat.25 

Sejalan dengan hal ini, Ali Khalil Abu al-‘Ainain menyatakan bahwa 

pendidikan adalah program yang bersifat kemasyarakatan. Oleh karena itu, 

pendapat ini memberikan makna bahwa tujuan pendidikan diambil dari tujuan 

masyarakat, dan perumusan operasionalnya diarahkan untuk mencapai tujuan 

tersebut, dan di sekitar tujuan pendidikan tersebut terdapat atmosfer tentang 

falsafah kehidupan. 

Muatan definisi-definisi sosiologi pendidikan yang telah dipaparkan, 

tampak memberikan suatu arahan atau orientasi pada pembinaan dan 

pengembangan potensi, bakat, dan kemampuan manusia sehingga tampak dalam 

kemampuan fisik, panca indra, akal, sikap, dan hati nuraninya bersesuaian atau 

seimbang dengan kebutuhan masyarakat. Dan adanya suatu sistem relasi yang 

ideal dan harmonis diantara seluruh pihak penyelenggara sekolah, baik relasi 

antara peserta didik, guru maupun lembaga sekolah dan sosial masyarakat. 

Dari penjelasan akan problematika konsep kurikulum pendidikan Islam 

maupun penjabaran terkait sosiologi pendidikan, maka dapat diambil benang 

merah. Bahwa penjelasan selanjutnya, akan diarahkan pada pembahasan terkait 

pengembangan kurikulum pendidikan Islam perspektif sosiologi pendidikan. 

Dalam artian, pengembangan suatu bentuk kurikulum yang dilewati melaui suatu 

usaha dan upaya untuk melihat, menganalisa sekaligus mengembangkan bentuk 

desain kurikulum pendidikan Islam melalui pendekatan atau perspektif sosiologi 

pendidikan. 

                                                           
25 Abuddin Nata, Sosiologi Pendidikan Islam, 19. 
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Mengingat bahwa ruang lingkup pendidikan Islam terkoneksi pada tiga 

domain keilmuan; akidah, syari’ah dan akhlak.26 Maka sudah semestinya 

menyusun suatu bentuk kurikulum yang telah ditetapkan, memiliki titik singgung 

dan berdampak masif-positif terhadap peradaban sosial. Usaha ini tidak lain, agar 

proses pembelajaran pendidikan Islam di sekolah dapat menciptakan peserta didik 

yang tidak hanya membentuk kesalehan pribadi, namun juga kesalehan sosial. 

Apabila melihat dari peranan lembaga Madrasah Aliyah Husnul Khotimah 

Kuningan dalam menjalankan kurikulum pendidikan Islam berbasis sosiologi 

pendidikan, yakni melalui macam usaha pemenuhan harapan dan kebutuhan pasar 

pendidikan masyarakat dengan pola pendidikan Tarbiyah Islamiyah, Salafiyah 

dan Terpadu. Hal ini, sebagaimana tercermin dalam Misinya; “Menanamkan 

Nilai-Nilai Islami dan Akhlakul Karimah, Membekali Al-Qur’an, Ilmu 

Pengetahuan Syari’ah, Umum dan Bahasa, serta Mengarahkan Masyarakat 

Menuju Kehidupan yang Islami”.27 

Senada dengan apa yang telah menjadi misi Lembaga Husnul 

Khotimah, Ibu Badi’ah Hasan, menyampaikan “Bahwa pada dasarnya 

Lembaga Husnul Khotimah merupakan suatu Lembaga pendidikan yang 

memiliki orientasi pada kecerdasaan dan kecakapan peserta didik dalam 

memahami rumpun-rumpun keilmuan tentang keagamaan keislaman serta 

diimbangi dengan pengetahuan umum, bahasa, tekhnologi dan informasi. 

Namun, tidak meninggalkan pula pada aspek kepedulian dan sisi 

kontribusi terhadap problematika-problematika umat yang terjadi 

disekitar. Diandaikan ada yang terkena musibah, memerlukan tenaga bakti 

sosial, aksi penggalangan dana. Maka Husnul Khotimah siap memberikan 

bantuan. Hal ini di sadari atas bentuk niat dan semangat untuk tetap 

mensyi’arkan Islam”.28 

Melihat dari penjelasan Ibu Badi’ah, memberikan kejelasan bahwa rumusan 

kurikulum yang dimuat dalam pendidikan Islam Husnul Khotimah, sangat 

memperhatikan pola pendidikan pembelajaran modern yang dipadu dengan 

pendidikan Islam dengan tidak mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan sosial 

                                                           
26 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam; Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 79. 
27 Media HK, Profil Pondok Pesantren Husnul Khotimah, 

https://husnulkhotimah.sch.id/profil-pondok-pesantren-husnul-khotimah.html, (diakses 12 

Februari 2018). 
28 Ibu Badi’ah Hasan merupakan salah satu pengajar di Husnul Khotimah Kuningan serta 

Memegang Jabatan sebagai Kepala Unit Pembinaan Putri di Lembaga Husnul Khotimah 

Kuningan. 

https://husnulkhotimah.sch.id/profil-pondok-pesantren-husnul-khotimah.html
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masyarakat. Implementasi kegiatan yang dimaksud dan memiliki hubungan erat 

dengan wilayah sosio-masyarakat misalnya, melaksanakan agenda kegiatan 

solidaritas terhadap korban Rohingnya,29 melaksanakan aksi penggalangan dana 

dan bakti sosial bagi korban banjir di daerah Cibingbin Kuningan30, penyaluran 

dana santunan terhadap beberapa anak yatim dan orang-orang miskin, 

mengajarkan akan peran pentingnya menjaga dan mencintai NKRI,31 serta 

beberapa kegiatan ajaran amaliyah Islam, yang secara langsung diperagakan 

dalam bentuk praktik.32  

Hal ini tidak lain, agar para pelajar tidak mudah lupa dan senantiasa siap 

ketika dibutuhkan langsung oleh masyarakat ketika menjadi alumni dan pulang ke 

rumah masing-masing. Dipersiapkan pula, supaya setiap pelajar yang berada di 

bawah naungan Madrasah Aliyah Husnul Khotimah memiliki semangat keislaman 

yang tinggi dalam menjalankan dan mensyi’arkan ajaran-ajaran Islam, serta tetap 

dalam mutu kecerdasan pribadi dan siap dalam memegang peran tanggung jawab 

sosial (agent of social control). 

Jenis kegiatan yang dituangkan dalam kurikulum pendidikan Islam di 

Madrasah Aliyah Husnul Khotimah Kuningan, jelas terlihat berbeda apabila kita 

mencoba melihat lembaga-lembaga pendidikan Islam pada umumnya. Hadirnya 

suatu pemisahan diantara sisi teoritis pengetahuan dan sisi praktis-sosiologis 

mengakibatkan kegiatan pembelajaran kurang memperhatikan gejala-gejala yang 

terjadi pada fenomena-fenomena sosial masyarakat.  

Diketahui, bahwa pada mulanya agama hadir untuk memecahkan berbagai 

masalah yang terjadi di masyarakat – sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya, 

pendidikan, lingkungan – dan mampu menjadi penyelamat umat saat dalam 

                                                           
29 Media HK, Husun Khotimah Peduli Rohingnya, https://husnulkhotimah.sch.id/husnul-

khotimah-peduli-rohingya.html, (diakses 12 Maret 2018). 
30 Media HK, Pasca Banjir Cibingbin, Santri Putri Bersih-Bersih Lumpur dan Salurkan 

Bantuan, https://husnulkhotimah.sch.id/pasca-banjir-cibingbin-santri-putri-bersih-bersih-

lumpur.html, (diakses 12 Maret 2018). 
31 Media HK, Husnul Khotimah Ajarkan Cinta NKRI, 

https://husnulkhotimah.sch.id/husnul-khotimah-ajarkan-santri-cinta-nkri.html, (diakses 12 Maret 

2018).  
32 Ajaran-ajaran amaliyah yang memiliki hubungan dengan sosial kemasyarakatan. 

Sehingga peserta didik memeliki kesiapan untuk memimpin kegiatan-kegiatan tersebut. Seperti 

halnya kegiatan mengurusi jenazah, sholat istisqha, shalat gerhana matahari maupun bulan dan lain 

sebagainya. 

https://husnulkhotimah.sch.id/husnul-khotimah-peduli-rohingya.html
https://husnulkhotimah.sch.id/husnul-khotimah-peduli-rohingya.html
https://husnulkhotimah.sch.id/pasca-banjir-cibingbin-santri-putri-bersih-bersih-lumpur.html
https://husnulkhotimah.sch.id/pasca-banjir-cibingbin-santri-putri-bersih-bersih-lumpur.html
https://husnulkhotimah.sch.id/husnul-khotimah-ajarkan-santri-cinta-nkri.html
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kondisi dan situasi kesusahan atau kepayahan.33 Namun, sering kali yang terjadi 

lembaga sekolah lebih memfokuskan diri pada hal-hal yang terkait dengan 

transfer pengetahuan (transfer of knowledge) pada peserta didiknya, dengan tidak 

melibatkan diri baik secara material maupun moral terhadap problematika-

problematika masyarakat sekitar. 

Peristiwa ini tidak lain, disebabkan karena gerak lembaga sekolah 

pendidikan Islam tersebut lebih termotivasi pada pengejaran nilai-nilai illahiah 

yang terkandung dalam kurikulum pendidikan Islam, sehingga mempersempit 

ruang gerak dirinya untuk merespons problematika-problematika yang terjadi 

dalam urusan kemanusiaan. Lembaga pendidikan Islam yang demikian, lambat 

laun mampu melahirkan trend manusia yang memiliki kesalihan individual, 

namun tidak menghasilkan manusia yang memiliki kesalihan sosial. 

Oleh karena itu, melihat potret permasalahan yang terjadi pada kerangka 

kurikulum pendidikan Islam dan mengingat pentingnya melakukan pengkajian 

ulang serta koreksi terhadap desain kurikulum pendidikan Islam yang selama ini 

diselenggarakan. Maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan 

kurikulum pendidikan Islam melalui pendekatan perspektif sosiologi pendidikan, 

dengan melihat pula pada bentuk pengembangan kurikulum yang dilaksanakan di 

Madrasah Aliyah Husnul Khotimah Kuningan. Sehingga, penelitian tesis ini 

mengambil judul “PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM 

PERSPEKTIF SOSIOLOGI PENDIDIKAN (Penelitian di Madrasah Aliyah 

Husnul Khotimah Kuningan)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang atau konteks permasalahan yang telah peneliti 

kemukakan di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pendekatan sosiologi pendidikan terhadap kurikulum 

pendidikan Islam? 

2. Bagaimana desain pengembangan kurikulum pendidikan Islam 

perspektif sosiologi pendidikan di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah 

Kuningan?   

                                                           
33 Abuddin Nata, Sosiologi Pendidikan Islam, 8. 
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3. Bagaimana implementasi pengembangan kurikulum pendidikan Islam 

perspektif sosiologi pendidikan di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah 

Kuningan serta apa faktor pendukung dan penghambat dalam 

pengoprasionalannya? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka peneliti memiliki tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Menjelaskan tentang pendekatan sosiologi pendidikan terhadap 

kurikulum pendidikan Islam. 

2. Mengidentifikasi desain pengembangan kurikulum pendidikan Islam 

perspektif sosiologi pendidikan, di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah 

Kuningan. 

3. Mengidentifikasi implementasi pengembangan kurikulum pendidikan 

Islam perspektif sosiologi pendidikan di Madrasah Aliyah Husnul 

Khotimah Kuningan, sekaligus memahami faktor pendukung dan 

penghambat dalam pengoprasionalannya. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi aktivis-aktivis 

pendidikan khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya dalam 

memperkaya khazanah keilmuan tentang kependidikan. Serta sebagai 

upaya memperkaya teori-teori pendidikan, menjadi rujukan untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya dan melengkapi topik-topik keilmuan 

tentang sosiologi pendidikan. Sehingga menjadi ukuran pengetahuan 

serta bahan refleksi pengetahuan dalam studi pendidikan Islam 

kontemporer. Dan dapat menjadi bentuk evaluasi, koreksi serta bahan 

bacaan di lembaga Sekolah Husnul Khotimah Kuningan. 

2. Kegunaan praktis, penelitian ini mampu menjadi tolak ukur dalam 

melaksanakan kegiatan pendidikan di Lembaga Sekolah Husnul 

Khotimah Kuningan ke arah proses pendidikan yang lebih efektif, 

efesiensif serta produktif dalam suatu program pengembangan 

kurikulum pendidikan Islam perspektif sosiologi pendidikan. 
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E. Hasil Penelitian Terdahulu 

Tinjauan pustaka merupakan hasil penelitian relevan yang pernah dilakukan 

oleh peneliti-peneliti terdahulu (se-level atau beda level), yang memiliki 

kaitan atau muatan pembahasan yang sama, sehingga menimbulkan gagasan 

ide, batasan penelitian dan mendasari penelitian yang akan dilakukan 

selanjutnya. Beberapa penelitian yang pernah dilaksanakan dan memiliki 

keterkaitan topik diantaranya: 

1. Yudha Kusnianto. 2014. Evaluasi Implementasi Kebijakan Sekolah 

dalam Menanggulangi Kasus Kenakalan Remaja Dalam Perspektif 

Sosiologi Pendidikan. Tesis Prodi Magister Managemen Pendidikan. 

Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Satya Wacana. Tesis ini 

meneliti tentang evaluasi kebijakan sekolah, baik berupa tata tertib 

maupun tata aturan yang ditetapkan sekolah, yang ditujukan untuk 

meminimalisir kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh remaja pada 

tingkat SMA sederajat di tiga sekolah Salatiga Jawa Tengah. Yakni, 

sekolah SMA Negeri 2 Salatiga, SMA Muhamadiyah Plus, dan SMA 

Kristen 1 Salatiga. Dalam kesimpulan tesis tersebut, Yudha 

mendapatkan suatu hasil penelitian yang menjelaskan; Pertama, bahwa 

kenakalan remaja yang terjadi menjadi dasar penyusunan agenda 

kebijakan. Kedua, proses penyusunan kebijakan sekolah melibatkan 

bentuk kolaborasi dan komunikasi beberapa pihak. Ketiga, adopsi 

kebijakan melalui tata tertib dan menciptakan suasana egaliter. Keempat, 

implementasi kebijakan diharuskan melihat perbedaan karakter sosial 

siswa. Kelima, dampak dari implementasi tersebut, siswa merasa sekolah 

konsisten dan tegas, namun ada pula yang merasakan ketidakpuasan 

sosial. Keenam, pengoptimalan implementasi kebijakan sekolah dapat 

disiasati dengan perspektif sosiologi melalui pengaruh perspektif 

structural fungsional dan perpesktif interaksi simbolik.34   

                                                           
34 Yudha Kusniyanto, Evaluasi Implementasi Kebijakan Sekolah Dalam Menanggulangi 

Kasus Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan, (Salatiga Jawa Tengah: Tesis 

Program Studi Magister Managemen Pendidikan, Pasca Sarjana Universitas Kristen Satya 

Wacana, 2014), 115. 
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2. M. Zainuddin. 2008. Perubahan Sosial dalam Perspektif Sosiologi 

Pendidikan. Jurnal Sosio-Religie Vol.7 No.3. Universitas Negeri 

Malang. Jurnal penelitian ini mengkaji tentang adanya sikap atau 

tindakan-tindakan perubahan masyarakat yang mempengaruhi sistem 

sosialnya, baik dalam bentuk nilai-nilai, perilaku-perilaku diantara 

kelompok-kelompok masyarakat dengan melalui pandangan sosiologi 

pendidikan. Dalam kesimpulan jurnal tersebut, Zainuddin memberikan 

suatu keterangan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat terjadi atas 

beberapa faktor. Antara lain akibat dari perubahan-perubahan kondisi 

geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun 

karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat 

secara internal maupun eksternal. Dalam perspektif sosiologi 

pendidikan, dijelaskan bahwa pendidikan merupakan proses 

memanusiakan manusia secara manusiawi, yang harus disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi serta perkembangan zaman. Bila mengacu 

pada pendidikan sepanjang hayat, maka lebih jelas bahwa pendidikan 

dapat terjadi kapan pun dan di mana pun, oleh siapa pun dan kepada 

siapa pun serta sebagai fungsi perubahan dan kontrol sosial. Pendidikan 

memiliki peran sebagai wadah menciptakan penerus budaya dari 

generasi ke generasi selanjutnya secara dinamis sesuai dengan kondisi 

dan situasi, serta kebutuhan sosial melalui pendidikan dan interaksi 

sosial.35 

3. Muhammad Irsad. 2016. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama 

Islam di Madrasah (Studi Atas Pemikiran Muhaimin). Jurnal Iqra’ Vol 2. 

No. 1. ISSN. 2527-4449. IAIM NU Metro Lampung. Studi penelitian 

jurnal ini membahas tentang rencana penyusunan kurikulum pendidikan 

Islam di sekolah, yang selanjutnya akan dikembangkan atau diperbaharui 

melalui pendekatan pemikiran Muhaimin. Kesimpulan jurnal tersebut, M 

Irsad menjelaskan bahwa project penyusunan pembaharuan kurikulum 

                                                           
35 M. Zainuddin, Perubahan Sosial Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan, (Malang Jawa 

Timur: Jurnal Sosio-Relegie, Universitas Negeri Malang, 2004), 759, Vol. 7 No.3. 
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pendidikan agama Islam dapat dilaksanakan dengan 

menginternalisasikan nilai-nilai keIslaman kepada mata pelajaran umum. 

Disamping itu, pengembangan kurikulum melalui model Muhaimin, juga 

menekankan pada aspek pengalaman belajar dan menganjurkan kepada 

lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan untuk dapat memfasilitasi 

gerak kemajuan pendidikan peserta belajar. Sehingga nilai-nilai 

pendidikan Islam yang sudah ditanamkan kepada peserta didik dapat 

dijalankan yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan dan berikutnya 

menjadi sebuah kebutuhan.36 

4. M. Chalilul Rahman. 2014. Pengembangan Kurikulum Islam dalam 

Perspektif Ismail Ra’ji Al-Faruqi. Tesis Prodi Magister Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan. Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta. Hasil tesis penelitian ini, Rahman memberikan 

pandangan bahwa kurikulum pendidikan Islam dapat dikembangkan 

melalui pendekatan pemikiran Ismail Ra’ji Al-Faruqi, yakni melalui 

pengintegrasian kelebihan dari kedua sistem kurikulum pendidikan Islam 

dan Barat, dengan tidak mengabaikan visi dan misi Islam itu sendiri. 

Pengembangan kurikulum Islam yang ditawarkan, menurut Al-Faruqi, 

dapat ditempuh melalui tiga cara. Pertama, menguasai sains modern 

(mastery of the modern sains). Dalam penguasaan ilmu modern 

diharapkan dapat membangun paradigma baru kurikulum pendidikan 

Islam yang tanggap dengan perkembangan zaman. Kedua, menguasai 

warisan Islam (mastery of legacy). Penguasaan warisan Islam ditujukan 

Al-Faruqi untuk memperkenalkan khazanah Islam terdahulu. Ketiga, 

prinsip kesatuan (unity). Yaitu mengintegrasikan ilmu-ilmu modern dan 

ilmu-ilmu tradisional dalam wawasan ilmu.37 Demikian ini, diharapkan 

kekuatan kurikulum pendidikan Islam dapat sesuai dan selaras dengan 

                                                           
36 Muhammad Irsyad, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam di Madrasah, 

(Lampung: Jurnal Iqra’, IAIM NU Metro Lampung, 2016), 264, Vol. 2 No.1 ISSN. 2527-4449. 
37 M. Chalilul Rahman, Pengembangan Kurikulum Islam dalam Perspektif Ismail Ra’ji 

Al-Faruqi, (Jakarta Jawa Barat: Tesis Program Studi Magister Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Pasca 

Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), 57. 
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perkembangan zaman dan dapat mengembalikan kejayaan pendidikan 

Islam, sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh cendikiawan muslim 

masa lalu.  

Melihat dari penelitian-penelitian sebelumnya, memberikan suatu 

kesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan apa yang 

telah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian 

penulis dilaksanakan dalam rangka menyoroti keadaan kurikulum-kurikulum 

pendidikan Islam, yang selanjutnya akan dikembangkan melalui pendekatan 

perspektif sosiologi pendidikan. Adapun jurnal Zainuddin misalnya, secara lebih 

umum memfokuskan diri pada topik perubahan sosial, melalui pendekatan 

sosiologi pendidikan yang dirasa mampu memberikan kekuatan-kekuatan atas 

perubahan-perubahan sosial. Sedangkan Yudha Kusniyanto, lebih terfokus pada 

topik kenakalan remaja yang dapat dipelajari melalui sosiologi pendidikan. 

Apabila melihat jurnal dari Muhammad Irsad, lebih umum memaparkan 

bentuk usaha dan upaya akan pentingnya melaksanakan pengembangan kurikulum 

pendidikan agama Islam di sekolah. Dengan memberikan suatu perincian metodis, 

baik dalam bentuk pendekatan pengembangan kurikulum, konsep pengembangan 

kurikulum, paradigma pengembangan kurikulum, yang selanjutnya didekati 

melalui pemikiran Muhaimin. Sedangkan tesis yang diangkat dalam penelitian 

Rahman, lebih mempersoalkan pada pengembangan kurikulum Islam yang dilalui 

terhadap pendekatan pengintegrasian ilmu-ilmu, sebagaimana telaah yang 

dilaksanakan pada pemikiran Al-Faruqi. Berbeda dengan penelitian ini, karena 

memiliki tujuan pendekatan kurikulum pendidikan Islam yang tidak hanya sesuai 

dengan perkembangan zaman, namun kurikulum yang dapat menjawab keinginan 

dan kebutuhan sosial masyarakat. Kedua, lokasi penelitian yang menjadi obyek 

penelitian ini sendiri berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya, karena peneliti 

memilih lokasi penelitian di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah Kuningan. 

Dengan demikian lokasi dan teori penelitian ini belum pernah dikemukakan 

sebelumnya, sehingga mampu memberi wawasan baru dalam penelitian tersebut. 

 

 



19 

 

 
 

F. Kerangka Berpikir 

Secara harfiah kurikulum berasal dari bahasa latin, curriculum yang berarti 

bahan pengajaran. Ada pula yang mengatakan bahwa kata tersebut berasal dari 

Bahasa Prancis courier yang bermakna berlari.38 Dalam kamus Bahasa Indonesia 

Kontemporer, kata kurikulum berarti; perangkat mata pelajaran yang diberikan 

pada lembaga pendidikan, atau perangkat mata kuliah bidang khusus.39 Selain itu, 

pendidikan Islam memilih kata al-Manhaj sebagai penyebutan istilah kurikulum 

yang diartikan rencana pengajaran, jalan yang terang, atau jalan yang dilalui 

manusia pada berbagai bidang kehidupannya.40 

Kurikulum dalam pendidikan Islam, berarti jalan yang terang yang dilalui 

oleh pendidik bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap mereka. Selain itu, kurikulum juga dapat dipandang 

sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk 

mencapai pendidikan. 

Al-Kauly (1981 M) menjelaskan al-Manhaj sebagai seperangkat rencana 

dan media untuk mengantarkan Lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan 

pendidikan yang diinginkan.41 M. Arifin memandang kurikulum sebagai seluruh 

bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses kependidikan dalam suatu 

sistem institusional pendidikan. 

S. Nasution menyatakan, ada beberapa penafsiran lain tentang kurikulum. 

Diantaranya; Pertama, kurikulum sebagai produk (hasil pengembangan 

kurikulum), Kedua, kurikulum sebagai hal-hal yang diharapkan akan dipelajari 

oleh siswa (sikap, keterampilan tertentu) dan Ketiga, kurikulum dipandang 

sebagai pengalaman siswa.42 Menurut Abudin Nata, secara umum pengertian 

kurikulum dapat dibedakan menjadi dua bagian, pengertian kurikulum secara 

sempit dan pengertian secara lebih luas. Pengertian kurikulum secara sempit, 

sebagaimana dikatakan oleh Crow, bahwa kurikulum adalah rancangan 

                                                           
38 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, 1. 
39 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: 

Modern English Presh, 1991), 802. 
40 Irsyad, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam di Madrasah, 236. 
41 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, 1. 
42 Irsyad, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam di Madrasah, 230. 
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pengajaran yang isinya sejumlah mata pelajaran yang di susun secara sistematis 

yang diperlukan sebagai syarat untuk menyelesaikan suatu program pendidikan 

tertentu. Lebih luas, Abdurrahman Sahih berpendapat bahwa kurikulum adalah 

sejumlah mata pelajaran yang disiapkan berdasarkan rancangan yang sistematik 

dan koordinatif dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang direncanakan.43 

Pengertian kurikulum dalam pandangan modern merupakan program 

pendidikan yang disediakan oleh sekolah yang tidak hanya sebatas bidang studi 

dan kegiatan belajarnya saja, akan tetapi meliputi segala sesuatu yang dapat 

mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi siswa sesuai dengan 

tujuan pendidikan yang diharapkan sehingga dapat meningkatkan mutu 

kehidupannya yang pelaksanaannya tidak hanya di sekolah tetapi juga di luar 

sekolah.44 

Jika diaplikasikan dalam kurikulum pendidikan Islam, maka kurikulum 

berfungsi sebagai pedoman yang digunakan oleh pendidik untuk membimbing 

peserta didiknya ke arah tujuan tertinggi pendidikan Islam, melalui akumulasi 

sejumlah pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dalam hal ini proses pendidikan 

Islam bukanlah suatu proses yang dapat dilakukan secara serampangan, tetapi 

hendaknya mengacu kepada konseptualisasi manusia paripurna (insan kamil) yang 

strateginya telah tersusun secara sistematis dalam kurikulum pendidikan Islam.45 

Selanjutnya, terkait hubungan antara kurikulum dengan pendidikan Islam 

memiliki kajian yang berbeda dengan kurikulum pada pendidikan umumnya. 

Omar Muhammad melihat bahwa perbedaan konsep kurikulum pendidikan Islam 

merupakan konsep pendidikan seumur hidup, yang diberikan berupa bimbingan 

melalui suatu alat atau program yang ditujukan untuk mendidik suatu generasi 

muda dengan baik, dan menolong mereka untuk membuka dan mengembangkan 

kesediaan-kesediaan, bakat-bakat, kekuatan-kekuatan, dan keterampilan mereka 

yang bermacam-macam dan menyiapkan mereka dengan baik untuk 

melaksanakan peran dan fungsinya sebagai khalifah Allah swt di muka bumi.46 

                                                           
43 Irsyad, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam di Madrasah, 237. 
44 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2016), 152. 
45 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, 156. 
46 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, 238. 
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Adapun dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam, setidaknya melihat 

pada bentuk karakteristik yang dimiliki oleh pendidikan Islam itu sendiri. 

Kurikulum Pendidikan Islam tidak akan terlepas dari asas-asas keIslaman yang 

terdiri dari Al-Qur`an dan Al-Hadits. Maka ciri utama yang bisa diketahui adalah 

mencantumkan Al-Qur`an dan Al-Hadits sebagai sumber utama. Maka, 

penyusunan kurikulum pendidikan Islam menurut al-Syaibani, yaitu: 

1. Kurikulum pendidikan Islam harus menonjolkan mata pelajaran agama 

dan akhlak. Agama dan akhlak itu harus diambil dari Al-Qur`an dan 

Al-Hadit serta contoh-contoh dari tokoh terdahulu yang saleh. 

2. Kurikulum pendidikan Islam harus memperhatikan pengembangan 

menyeluruh baik aspek pribadi siswa, yaitu aspek jasmani, akal dan 

rohani. Untuk pengembangan menyeluruh ini kurikulum harus berisi 

mata pelajaran yang banyak, sesuai dengan tujuan pembinaan setiap 

aspek itu. 

3. Kurikulum pendidikan Islam memperhatikan keseimbangan antara 

pribadi dan masyarakat, dunia dan akhirat, jasmani, akal dan rohani 

manusia. 

4. Kurikulum pendidikan Islam memperhatikan juga seni halus seperti 

ukir, pahat, tulis-indah, gambar dan sejenisnya. Selain itu, 

memperhatikan juga pendidikan jasmani, latihan militer, teknik, 

keterampilan dan bahasa asing sekalipun semuanya ini diberikan 

kepada perseorangan secara efektif berdasar bakat, minat dan 

kebutuhan. 

5. Kurikulum pendidikan Islam mempertimbangkan perbedaan 

kebudayaan yang sering terdapat di tengah manusia karena perbedaan 

tempat dan juga perbedaan zaman. Kurikulum dirancang sesuai dengan 

kebudayaan itu. 

Sedangkan ciri-ciri khusus kurikulum pendidikan Islam, yaitu: 

1. Dalam kurikulum pendidikan Islam, tujuan utamanya adalah 

pembinaan anak didik untuk bertauhid. Oleh karena itu, semua sumber 

yang dirunut berasal dari ajaran Islam. 
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2. Kurikulum harus disesuaikan dengan fitrah manusia, sebagai makhluk 

yang memiliki keyakinan kepada Tuhan. 

3. Kurikulum yang disajikan merupakan hasil pengujian materi dengan 

landasan Al-Qur`an dan Al-Hadits. 

4. Mengarahkan minat dan bakat serta meningkatkan kemampuan akliah 

peserta didik serta keterampilan yang akan diterapkan dalam 

kehidupan konkret. 

5. Pembinaan akhlak peserta didik, sehingga pergaulannya tidak keluar 

dari tuntunan Islam. dan 

6. Tidak ada kadaluarsa kurikulum karena ciri khas kurikulum Islam 

senantiasa relevan dengan perkembangan zaman bahkan menjadi filter 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penerapannya 

didalam kehidupan masyarakat.47 

Manurut Azyurmuzi Azra, karakteristik pendidikan Islam memiliki 

beberapa ciri khas keutamaan: 

1. Penekanan pada pencarian ilmu pengetahuan, penguasaan dan 

pengembangan atas dasar ibadah kepada Allah swt. 

2. Pencarian ilmu, penguasaan, dan pengembangan ilmu dalam 

pendidikan Islam sangat menekankan pada nilai-nilai akhlak. 

3. Pengamalan ilmu pengetahuan didasarkan pada tanggung jawab 

kepada Allah swt. 

4. Bersikap seimbang diantara berbagai ilmu yang dikandung dalam 

kurikulum yang akan digunakan.48 

5. Kurikulum yang disusun sesuai dengan minat dan bakat peserta 

didik. 

6. Kurikulum pendidikan Islam memperhatikan keseimbangan antara 

diri individu dan masyarakat, jasmani, rohani dan akal serta 

keseimbangan diantara dunia dan akhirat.49 

                                                           
47 Irsyad, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam di Madrasah, 240. 
48 Irsyad, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam di Madrasah, 243. 
49 Irsyad, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam di Madrasah, 242. 
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Masing-masing bentuk karakteristik kurikulum pendidikan Islam diatas, 

akan berdampak penekanannya terhadap pengembangan kurikulum pendidikan 

Islam itu sendiri. Pendapat Muhaimin, pengembangan kurikulum pendidikan 

Islam dapat diartikan sebagai kegiatan menghasilkan kurikulum pendidikan Islam, 

atau proses mengaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan 

kurikulum yang lebih baik, dan atau kegiatan penyusunan (desain), pelaksanaan, 

penilaiaan dan penyempurnaan kurikulum pendidikan Islam.50 Pengembangan 

kurikulum pendidikan Islam dapat dilihat dari beberapa perspektif: 

1. Sebagai kegiatan menghasilkan kurikulum pendidikan Islam 

2. Proses untuk mengaitkan satu komponen dengan komponen lainnya 

untuk menghasilkan kurikulum pendidikan Islam, dan 

3. Kegiatan peyusunan ulang, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan 

kurikulum pendidikan Islam.51 

Selanjutnya terkait kajian pengembangan kurikulum pendidikan Islam, 

Muhaimin mengenalkan tiga peta paradigma. 

a. Paradigma Dikotomis 

b. Paradigma Mekanisme 

c. Paradigma Organisme52 

Sedangkan model pendekatan dalam pengembangan kurikulum dapat diikuti 

melalui tiga macam konsep pendekatan. 

a. Pendekatan subyek akademis 

b. Pendekatan humanistis 

c. Pendekatan teknologi dan pendekatan rekonstruksi sosial.53 

Selanjutnya, mengenai sosiologi pendidikan Nasution, mendefinisikan 

sosiologi pendidikan sebagai ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara 

mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu 

agar lebih baik.54 Sementara Robbins dan Brown memberikan konsep tentang 

                                                           
50 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, 139-181. 
51 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, 11. 
52 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, 31-44. 
53 Irsyad, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam di Madrasah, 251. 
54 Prasetyo, Sosiologi Pendidikan; ‘Modul 1’, 9. 
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sosiologi pendidikan sebagai teori ilmu yang membahas tentang hubungan-

hubungan sosial yang mempengaruhi individu untuk mendapatkan pengetahuan 

serta mengorganisir pengalaman-pengalaman. Dengan kata lain, sosiologi 

pendidikan mempelajari kelakuan sosial serta prinsip-prinsip untuk 

mengontrolnya.55 

Lebih jauh sosiologi pendidikan muncul sebagai upaya untuk mengatasi 

perubahan-perubahan sosial yang berkembang secara dinamis. Perubahan 

masyarakat yang secara cepat sering kali tidak diimbangi oleh kemampuan 

individu di dalamnya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Akibatnya 

beberapa kelompok masyarakat sering kali terjadi disintegratif dan ketertinggalan 

peradaban budaya. 

Dr. S. Nasution, MA. memiliki suatu gambaran tentang hakikat atau tujuan 

sosiologi pendidikan diantaranya; Pertama, sosiologi pendidikan sebagai analisis 

proses sosialisasi. Kedua, sebagai analisis kedudukan pendidikan dalam 

masyarakat. Ketiga, sebagai analisis interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah 

dengan masyarakat. Keempat, sebagai alat kemajuan dan perkembangan sosial. 

Kelima, sebagai dasar untuk menentukan tujuan pendidikan. Keenam, sebagai 

sosiologi terapan. Ketujuh, sebagai latihan bagi petugas pendidikan.56 

Ruang lingkup sosiologi pendidikan terbagi menjadi beberapa bagian. 

Pertama, ruang lingkup yang terdapat dalam ilmu sosial. Yaitu struktur dan 

stratifikasi sosial, tujuan dan cita-cita serta harapan dari anggota masyarakat, 

nilai-nilai, tradisi dan budaya yang terdapat dalam masyarakat, perkembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan peradaban yang ada di masyarakat, 

sifat dan corak masyarakat, dinamika sosial, serta maju mundurnya masyarakat. 

Kedua, ruang lingkup yang terdapat dalam pendidikan. Seperti visi dan misi, 

tujuan, kurikulum, bahan ajar, mutu lulususan, proses pembelajaran, tenaga 

pendidikan dan kependidikan. Ketiga, hubungan ruang lingkup yang terdapat 

dalam masyarakat dengan yang terdapat dalam sosiologi. Hubungan ini 

                                                           
55 Prasetyo, Sosiologi Pendidikan; ‘Modul 1’, 10. 
56 Nasution, Sosiologi Pendidikan, 2-5. 
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didasarkan pada nilai-nilai ajaran pendidikan Islam yang bersumber pada ajaran 

Al-Qur’an dan Al-Hadits.57 

Sementara itu, untuk melihat proses pengembangan kurikulum pendidikan 

Islam perspektif sosiologi pendidikan di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah 

Kuningan dapat di gambarkan dalam skema berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Sitematika Penelitian 

Penelitian tesis tentang “Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam 

Perspektif Sosiologi Pendidikan (Penelitian di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah 

Kuningan)”, terdapat enam bab pembahasan atau penelitian, yang masing-masing 

bab di susun secara rinci dan sistematis. Secara keseluruhan, sistematika 

penelitian dan pembahasannya sebagai berikut: 

BAB I:  Bab ini berisikan tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan 

sistematika penelitian sebagai kerangka dalam menyusun tesis. 

BAB II:  Merupakan penjelasan kajian teori yang berfungsi sebagai landasan 

atau acuan teoritis dalam melakukan penelitian ini. Hal ini, terkait 

dengan pembahasan kurikulum pendidikan Islam, karakteristik 

                                                           
57 Abuddin Nata, Sosiologi Pendidikan Islam, 29. 
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Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Perspektif 

Sosiologi Pendidikan di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah 
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kurikulum pendidikan Islam, asas dan prinsip kurikulum pendidikan 

Islam, pengembangan kurikulum, konsep pendekatan pengembangan 

kurikulum, paradigma pengembangan kurikulum, sosiologi 

pendidikan, arah kajian sosiologi pendidikan, tujuan sosiologi 

pendidikan dan teori analisis sosiologi pendidikan. 

BAB III:  Mengemukakan metode penelitian, yang berisi tentang tahap-tahap 

penelitian, pendekatan penelitian dan metode, jenis dan sumber data 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, validitas 

keabsahan data dan lokasi penelitian. Hal ini ditujukan untuk 

memudahkan peneliti dalam mencari informasi data dan mencapai 

hasil data penelitian. 

BAB IV:  Merupakan isi tentang hasil penelitian dan pembahasan data penelitian. 

Bab ini mengemukakan hasil informasi tentang deskripsi objek 

penelitian, pendekatan sosiologi pendidikan terhadap kurikulum 

pendidikan Islam, bentuk desain pengembangan kurikulum pendidikan 

Islam perspektif sosiologi pendidikan Madrasah Aliyah Husnul 

Khotimah Kuningan dan bentuk implementasi pengembangan 

kurikulum pendidikan Islam perspektif sosiologi pendidikan Madrasah 

Aliyah Husnul Khotimah Kuningan, berikut faktor pendukung dan 

penghambat dalam pengoprasionalannya.  

BAB V:   Adalah bab terakhir atau penutup. Berisi tentang kesimpulan dan saran-

saran dari hasil penelitian serta implikasi teoritis dan praktis.  


